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                                                      Tájékoztató 
    a megváltozott munkaképességű személyek komplex felülvizsgálatával,    
           valamint a fogyatékos személyek ellátásainak, támogatásainak    
         megállapításához szükséges  szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos  
                             változásokról és a javasolt teendőkről. 
             

I. Komplex felülvizsgálatok 
A 2012. január 1. napját megelőzően rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban, vagy 
rehabilitációs járadékban részesülő olyan megváltozott munkaképességű emberek 
számára, akik a 2011. évi CXCI. törvényben (Mmtv.) szabályozott „önkéntes” 
komplex felülvizsgálatra jelentkeztek, valamint, akik számára 2012. január 1. 
napjától rokkantsági ellátást állapítottak meg és a felülvizsgálatuk még nem történt 
meg, a vizsgálaton való részvételével kapcsolatban változások léptek életbe 2015. 
VIII. 1. napjától. 

1) 2011. évi CXCI. törvény 
19. § (1) A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapított 

körülményekre vonatkozóan felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) végez 
a) az ellátást megállapító döntésben meghatározott időpontban, 
b) az ellátott kérelmére, 
c) a rehabilitációs ellátásban részesülő egészségi állapotában történt, a rehabilitációt 

lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 60 napi egybefüggő keresőképtelen 
állapot esetén, 

d) olyan tényről vagy körülményről történő tudomásszerzés esetén, amely valószínűsíti, 
hogy a korábbi komplex minősítés során megállapított körülmény a megállapítás 
időpontjában nem állt fenn, vagy 

e) célzott vizsgálatok elrendelése esetén. 
(1a) Rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti 

felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
a) a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló vagy a felülvizsgálati eljárás 

során hozott döntésben meghatározott időpontban, vagy 
b) a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában 
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az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg. 
 
Ők, a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltéséig, további vizsgálat nélkül 
a számukra folyósított rokkantsági ellátást kapják tovább. 
Az öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltését követően, kérhetik öregségi nyugdíjuk 
megállapítását, vagy a rokkantsági ellátásuk tovább folyósítását. 

II.     NRSZH Szakértői Bizottságok eljárási szabályai 

A megváltozott munkaképességgel kapcsolatos komplex, valamint az egyéb, 
fogyatékossággal összefüggő:  - fogyatékossági támogatás, parkolási kártya, lakás 
akadálymentesítési támogatás, járműadó kedvezmény megszerzéséhez szükséges 
közlekedőképesség súlyos akadályozottságának megállapítása, felnőtt korú 
személyek magasabb összegű családi pótlékra jogosultsága, felsőoktatásban igénybe 
vehető kedvezmények, szociális intézményi elhelyezés, járművezetői engedély 
megszerzése, stb.-  vizsgálatokat végző Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
működésével, eljárásával kapcsolatos, részben megváltozott szabályok.  

 

1) A Nemzeti rehabilitációs Hivatalról (NRSZH) szóló74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

10. § (1) A rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy 
orvosszakértői szervként, valamint e feladatköreiben eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal és a Hivatal (a továbbiakban együtt: rehabilitációs hatóság) bizottsági 
állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakvéleményét, illetve vizsgálja az e rendelet vagy 
más jogszabály alapján a feladatkörébe tartozó szakkérdést. 

 (3) A szakértői bizottság legalább két tagból áll. A szakértői bizottság komplex minősítés 
során legalább négy tagból áll. 

(4) A szakértői bizottságban a nem orvosszakértő tagok száma nem haladhatja meg az 
orvosszakértő tagok számát. 

(5) A komplex minősítés során a szakértői bizottság 
a) legalább két tagja orvosszakértő, 
b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértő, 
c) legalább egy tagja szociális szakértő. 
(7) A szakértői bizottságnak nem lehet tagja, aki részt vett vagy részt vesz a hatósági vagy 

szakértői eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) gyógykezelésében, 
szociális gondozásában. 

11. § (1) A megkereső hatóság a rehabilitációs hatóság rendelkezésére bocsátja a minősítés 
elvégzéséhez szükséges iratokat, így 

a) az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó 
összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelőorvosi véleményt, 

b) az a) pont szerinti véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggő egészségügyi 
dokumentációt, 

c) ha az érintett személy foglalkoztatott, és a megalapozott minősítéshez ez szükséges, a 
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy 
munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint 
arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e, 

d) a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy 
nyilatkozatot. 

(2) A komplex minősítés során a rehabilitációs hatóság 
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a) a települési önkormányzat jegyzőjétől és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalától tájékoztatást kérhet az érintett személy szociális helyzetére, 
szociális ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról, körülményekről, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától tájékoztatást 
kérhet az érintett személy vonatkozásában az adott térség munkaerő-piaci helyzetéről. 

12. § (1) A rehabilitációs hatóság személyes vizsgálatot végez, ha 
a) jogszabály azt kötelezővé teszi, 
b) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan nem 

ítélhető meg az érintett személy állapota, vagy 
c) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján az ellátásra való 

jogosultságnak a szakértői bizottság által vizsgált feltételei nem állnak fenn. 
13. § (1) A hatósági bizonyítvány kiállításának és a szakvélemény elkészítésének 

határideje komplex minősítés esetén hatvan nap, egyéb esetben harminc nap. 
 
 
 
 

Változások: 
A személyes vizsgálat mellőzhető abban az esetben ha: 

a) a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy 
rendelkezésre álló szakvéleményben, szakhatósági állásfoglalásban, vagy 
határozatban foglaltak szerint állapota végleges, ezért  újabb felülvizsgálata nem 
szükséges. 

b) a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy 
rendelkezésére álló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, vagy határozat 
időbeli hatálya alatt került sor az újabb minősítésre, vagy 

c) az érintett személy állapota a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat 
alapján megalapozottan megítélhető. 

 
Fontos tanácsok: 
 
1) Akkor ítélhető meg megalapozottan, az orvosi dokumentáció alapján, vizsgálat 

nélkül a megmaradt munkaképesség, az egészségkárosodás, a fogyatékosság 
mértéke, a közlekedőképesség akadályozottsága, ha a vizsgálat kezdeményezésekor 
minél frissebb háziorvosi és a fogyatékosság, illetve az egészségkárosodás okával, 
természetével összefüggő szakorvosi vizsgálati eredmény, állapotleírás kerül a vizsgálat 
megtörténése előtt csatolásra a vizsgálatot végző szerv részére. 

 
Ezért, azt javasoljuk, hogy aki megváltozott munkaképességű személyek komplex, vagy 
bármely egyéb, fogyatékosságával, egészségkárosodásával, közlekedőképességével 
kapcsolatos vizsgálatot kezdeményez, vagy ilyen vizsgálatra vár, ennek várható időpontját 
megelőzően feltétlen kezdeményezzen szakorvosi vizsgálatot, - akár több 
alkalommal is - vegyen igénybe az egészségi állapota javítása érdekében 
kezeléseket, az ezekkel kapcsolatos iratok eredeti példányát őrizze meg és 
másolatban adja át a vizsgálatának kezdeményezésére jogosult szervnek, vagy szakértői 
bizottságnak. 

2) A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló7/2012. (II. 14.) 
NEFMI rendelet 
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Változások 

- Annak a személynek, akinek egészségi állapota kevesebb mint 30 % - 
egészségkárosodásának mértéke a 70 %-ot eléri, vagy meghaladja -  
rehabilitálhatóság foglalkoztatási és szociális szempontú minősítését nem kell 
elvégezni. 

- Akinek az egészségi állapota 31 % - 60 % közötti – 40 % és 69 % között van az 
egészségkárosodásának a mértéke – a rehabilitálhatóság minősítésére iratai 
alapján is sor kerülhet, amennyiben az igénylő az ehhez szükséges Nyilatkozat 
nyomtatványt kitölti és a rehabilitációs hatóság számára az NRSZH által 
rendszeresített nyomtatványt a háziorvosával is kitölteti, továbbá csatolja hozzá 
az egészségi állapotára vonatkozó friss szakorvosi leletek, kórházi 
zárójelentések, egyéb, az egészségi állapotára, fogyatékosságára, szociális 
helyzetére vonatkozó iratok másolati példányát. 

- Aki rendelkezik az egészségkárosodás mértékéről szóló 2011. december 31. után 
kiállított hatályos NRSZH szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, vagy 
ezek alapján hozott határozattal – bármely ügyben is kérte és kapta azt – és ezen 
iratok, valamint a friss háziorvosi, szakorvosi orvosi dokumentáció alapján az 
egészségi állapot megalapozottan megítélhető, úgy az egészségi állapot, valamint 
az önellátási, önkiszolgálási képessége, közlekedőképességének akadályozottsága 
iratok alapján is elbírálható 

- Az ügyfél, az eljárás megindításáról írásban értesítést kap. Az értesítés 
mellékleteként megkapja a háziorvosi beutalót, amelyet a háziorvosával ki kell 
töltetnie. További melléklet a Nyilatkozat nyomtatvány, amelyet az ügyfélnek kell 
kitöltenie. Az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Háziorvosi 
véleményt, a Nyilatkozatot és a minél frissebb szakorvosi leleteket, 
zárójelentéseket vissza kell küldeni a rehabilitációs hatóság számára. Ha nem 
küldi vissza az iratokat, akkor személyes vizsgálatára kerül sor! 

III. További praktikus tanácsok 
 
1) Amennyiben személyes vizsgálat nélkül orvosi dokumentáció, vagy irat alapján 

bírálták el egészségkárosodásának, fogyatékosságának mértékét, 
közlekedőképességének akadályozottságát és ez alapján valamely elutasító, vagy 
számára kedvezőtlen közigazgatási határozatot kapott, akkor javasoljuk, hogy a 
határozatot fellebbezze meg azzal az indokkal, hogy nem került sor személyes 
vizsgálatára és ezért az állapotára vonatkozó szakhatósági vélemény nem kellően 
megalapozott. 

2) Amennyiben sor került első fokon személyes vizsgálatra, de az első fokú vizsgálat 
alapján hozott határozattal a szakhatósági állásfoglalásban megállapított 
munkaképesség, vagy egészségkárosodás mértéke, vagy a rehabilitálhatóság kérdése 
tekintetében nem ért egyet, akkor a fellebbezésében részletezni kell, hogy a 
szakhatósági állásfoglalás mely megállapításaival, miért, milyen indokok alapján 
nem ért egyet. Tehát, ebben az esetben a fellebbezés konkrét okait, indokait meg kell 
jelölni! 

3) Csak a közigazgatási határozat ellen lehet fellebbezni, közvetlenül, a határozat 
alapjául szolgáló szakhatósági vélemény ellen nem lehet. A közigazgatási határozat 



5 
 

első része kiemelten tartalmazza, hogy ez az irat h a t á r o z a t,  tartalmazza a 
fellebbezési lehetőségre vonatkozó felhívást, a fellebbezési határidő megjelölésével és 
a fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatóság megnevezésével. A fellebbezést az 
első fokú határozatot hozó hatósághoz – jelenleg ez általában a területi 
kormányhivatal valamely szerve - kell a megadott határidőn belül benyújtani, de a 
II. fokú hatóság számára kell címezni. Figyelni kell, hogy a fellebbezés határidőn 
belül történjen! A határidőbe nem számít bele az első fokú határozat átvételének 
napja, de egyébként a határidőt naptári napokban kell számítani. A fellebbezést 
vagy személyesen – ebben az esetben a fellebbezést tartalmazó irat másolatán az 
átvételt igazoltatni kell, - vagy tértivevényes postai levélben kell az első fokú 
hatóságnak megküldeni. 

4) Akinek meghatározott határidőben lejáró bármely kedvezményre, ellátásra jogosító 
irata, határozata van, – különös tekintettel a meghatározott időtartamig érvényes 
parkolási kártyára – vagy előre tervezett, belátható időn belül valamely kedvezményt 
igénybe kíván venni – pl. lakás akadálymentesítési támogatást, járműszerzési 
támogatást, jogosítvány érvényesítést, vagy jogosítvány szerzést, gépjármű adó 
kedvezményt, stb. - annak a lejárati időt, vagy a tervezett igénybevételi időt 
legalább három - négy hónappal megelőzően célszerű kezdeményezni a 
kedvezmény meghosszabbítását, vagy a kedvezményre való jogosultság 
megállapítását. Bár a jogszabály szerint a rehabilitációs  orvosszakértői vélemények 
kiadására 30 napos, komplex vizsgálat esetén 60 napos határidőt határoz meg, ez az 
esetek jelentős részében nem intéződik el ezen a határidőn belül. 

5) Nem lehet egyénileg kérni a megváltozott munkaképességű személyek komplex 
felülvizsgálatának az elvégzését, illetve parkolókártyával, járműadóval, 
járműszerzési támogatással, lakás akadálymentesítési támogatással kapcsolatos 
kedvezményekre való jogosultság megállapítását megalapozó vizsgálat elvégzését, ezt 
minden esetben, csak a kért ellátás, vagy kedvezmény elbírálására jogosult 
közigazgatási szerv, vagy hatóság kezdeményezheti. 

6) Lejárt parkolási kártyával, vagy bármely más, lejárt határidejű irattal kedvezményt 
igénybe venni nem lehet, a jogosulatlan igénybevétel még akkor is súlyos 
következményekkel – pl. 50.000.- Ft vagy 100.000.- Ft parkolási bírsággal - jár, ha 
később, a jogosultságot megállapítják. 

7) Amennyiben bármely hatóság, pl. a parkolási kártya meghosszabbítását végző 
kormányhivatali szerv ügyintézője azt mondja szóban, hogy a lejárat előtt nem lehet 
a hosszabbítási kérelmet benyújtani, akkor ennek elutasítását  indoklással, 
jogszabályi hivatkozással írásban kell az ügyintézőtől kérni. Nincs ugyanis olyan 
jogszabályi rendelkezés, amely megtiltaná, vagy korlátozná az érvényességi tartamon 
belüli hosszabbítási kérelem benyújtását. 

 
A fenti Tájékoztató természetesen csak a legfontosabb információkat tartalmazza, 
egyedi ügyekben eltérések lehetnek. 
Egyedi ügyekben tanácsadás kérhető a 20 9358-752 telefonon, a hegedus@meosz.hu 
eamilon az esetre vonatkozó iratok megküldésével. 
 
Összeállította: dr.Hegedüs Lajos ügyvéd, rehabilitációs humán és műszaki szakértő 
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